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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตลุาคม 2558 
 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน พฤษภาคม 2558 - ตลุาคม 2558 เป็นภาพการ
ปรับตวัลงอย่างต่อเน่ืองจากระดบั 1,530 จดุ สู่ระดบัต่ําท่ีสดุที่ใกล้ 1,300 จดุช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะฟืน้ตวัขึน้
ในเวลาถดัมา การปรับอตัราดอกเบีย้นโยบายลงสู่ 1.50% ในเดือนเมษายน สร้างแรงกดดนัต่อแนวโน้มการลงทนุในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั ผนวกกบัคณุภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ปรับตวัขึน้ ส่งผลถึงแนวโน้ม
การลงทนุโดยรวมดถูดถอย นอกจากนีผ้ลประกอบการไตรมาส 1/2558 ท่ีออกมาอ่อนแอได้สร้างแรงกดดนัต่อตลาดหุ้น
อยา่งตอ่เน่ือง การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐไม่ได้มีแผนความคืบหน้าท่ีชดัเจนมากนกัตัง้แต่ต้นปีท่ีผ่านมา ทัง้โครงการ
รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า และโครงการทวาย เป็นอีกแรงกดดนัต่อความเช่ือมัน่เชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการ
บริโภคภายในประเทศ ปัญหาด้านการปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือทางความปลอดภยัทางการบินโดย ICAO การสัง่ห้าม
นําเข้าสินค้าที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจการค้ามนษุย์โดยประเทศมหาอํานาจตะวนัตก และปัญหาหนีก้รีซที่ผิดนดัชําระยืดเยือ้ 
กินระยะเวลานานหาข้อสรุปไม่ได้จนถึงเดือนกรกฎาคม ท่ีกรีซยอมรับข้อตกลงการรัดเข็มขดัทางจากเจ้าหนี ้แต่ก็มิได้เป็น
ปัจจยับวกต่อการฟืน้ตวัของดชันีตลาดหุ้นไทยเท่าใดนกั เข้าสู่ช่วงฤดกูารประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558 หุ้น
กลุ่มธนาคารก็ได้สร้างความผิดหวงัให้กบัตลาดอีกครัง้ เน่ืองจากผลประกอบการท่ีอ่อนแอ และแนวโน้ม NPL ท่ีปรับตวั
สงูขึน้จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั เป็นปัจจยักดดนัราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีร้าคานํา้มนัดิบที่เร่ิมอ่อนตวัลง
อีกครัง้ เข้ามากดดนัหุ้นกลุ่มพลงังานให้ปรับตวัลงต่อเหตกุารณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ รวมถึงการเทขายหุ้นทัว่โลก
ของนกัลงทนุ จึงเกิดภาวะ “risk off” ของการลงทนุทัว่โลก (นกัลงทนุขายหุ้น และเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีความเส่ียงต่ํากว่า) 
ดชันี SET index ปรับตวัลงทดสอบแนวรับท่ีระดบั 1,300 จดุ ก่อนท่ีจะฟืน้ตวัขึน้ได้จากราคาหุ้นท่ีเร่ิมน่าสนใจของหุ้นหลาย
กลุม่ในตลาด สง่ผลให้นกัลงทนุเข้ามาสะสมหุ้นท่ีมีระดบั PBV ต่ํากว่า 1 เท่าหรือต่ํากว่าค่าเฉล่ียในอดีต ก่อนหน้าจะย่อตวั
ลงอีกครัง้จากความกงัวลด้านการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน และการประชมุ FOMC ต่อทิศทางการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
นโยบายของ Fed ภายในปี 2558 ในช่วงสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2558 สง่ผลให้ดชันี SET index ปิดท่ีระดบั 1,394.94 จดุ 

สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนตลุาคม 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม -9.3% 
(TRI) โดยหุ้นกลุม่หลกัท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุได้แก่ พลงังาน -19.5%, ธนาคาร -16.0% และส่ือสิ่งพิมพ์ -14.3% ในขณะท่ี
หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว +4.9%, พาณิชย์ +4.5% และโรงพยาบาล +3.8% ให้ผลตอบแทนมากท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุ
ตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 9.9 หม่ืนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ไทย อคิวติีฟั้นด์ – ปันผล 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 พฤษภาคม 2558 – 30 ตุลาคม 2558 

กองทนุฯ -7.6707% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -8.6328% 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 484,314,953.60 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
10.3192 บาท (ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558) 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 
- ปันผล และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอง็  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

2.  นายสทิธ์ิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3.  นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4.  นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5.  นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

6.  นายอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล*  

7.  นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสริิ* 

8.  นายชยัพฤกษ์       กลุกาญจนาธร* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     22 มี.ค. 47  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ต.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

(ร้อยละ) 
BENCHMARK 1* 

(ร้อยละ) 
BENCHMARK 2** 

(ร้อยละ) 
3 เดือน 

31 ก.ค. 58 - 30 ต.ค. 58 
-1.65 -3.14 -2.10 

6 เดือน 
24 เม.ย. 58 - 30 ต.ค. 58 

-9.11 -10.32 -8.86 

1 ปี 
31 ต.ค. 57 - 30 ต.ค. 58 

-7.30 -11.94 -9.14 

3 ปี 
26 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 58 

27.00 8.83 19.80 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
22 มี.ค. 47 - 30 ต.ค. 58 

242.87 104.73 227.43 

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) 

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต  / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน 
ตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,113.05  0.81  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 47.99  0.01  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ -   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 329.04  0.06  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ -   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก -   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก   -     -   

คา่สอบบญัชี 24.73  -   

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์  51.21  0.01  

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 26.36  0.01  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 3.10  -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **              4,595.48                        0.90  

หมายเหต ุ   * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 127,243.36  15.95  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 112,256.85  14.07  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  88,354.35  11.08  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 76,875.80  9.64  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50,442.08  6.32  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 48,378.24  6.07  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 48,138.98  6.04  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั  41,887.13  5.25  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 40,802.55  5.12  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  34,681.13   4.35  

11 อ่ืนๆ  128,516.71  16.11  

   รวม            797,577.18  100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

0.519 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ A1 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

- -ไมมี่- - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์- ปันผล 

ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 
 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


